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ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 
Assessment 
1. มีการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ 
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน 
ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์สำคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหา
แนวปฏิบัติที ่ดีที ่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู ้ที ่เข้มแข็ง (Core 
competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยต้องอาศัย
การจัดการความรู้ ซึ่งการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการบรรลุ  
ประสิทธิผลขององค์การ โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู ้ท ี ่ฝ ังอยู ่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู ้ท ี ่ได ้จากประสบการณ์ พรสวรรค์  
หรือ สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที ่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็น คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ 
หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู ้ท ี ่ช ัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู ้ท ี ่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย 
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเ รียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัยได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ขึ ้น โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการผลักดันและ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ขึ้นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ เป็นกองวิชาการ
ที่ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออีก
ทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ เพื่อเป็นแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทาง กายในช่วง ๑๐ ปี และได้ขับเคลื่อนในช่วง ๓ ปีแรก  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการการส่งเสริม 
กิจกรรมทางกายให้สอดคล้องกัน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชน ทุกกลุ่มวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์“ประชาชน

มีวิถีชีวิต ที่กระฉับกระเฉงด้วย กิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”  
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ซึ ่งมีกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ภาพรวม และอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนในแต่ละด้าน ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย ระบบสนับสนุนการ ติดตาม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การสื่อสารรณรงค์และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

อีกทั้งคณะทำงานการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นการดำเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรและผลักดันให้องค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัยในการผลักดันให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และรองรับการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(LO) กองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั ้งคณะทำงานดำเนินการตัวชี ้ว ัดที่  2.4 ขึ้น 
(เอกสารแนบหมายเลข 2 คำสั ่งกพร.กองปี65) เพื ่อดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของ 
การเป ็นองค ์กรแห ่งการเร ียนร ู ้  (LO) เป ็นไปตามเป ้าหมายท ี ่กำหนดด ังกล ่ าวในข ้างต ้นต ่อไป 
• การดำเนินงานของคณะทำงานดำเนินการตัวชี ้วัดที ่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ กองกิจรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กอง 
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดแผนแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น  
องค ์กรแห ่ งการเร ียนร ู ้  ( เอกสารแนบท ้ายหมายเลข 3)  ข ึ ้ น  เพ ื ่ อกำหนดกรอบ แนวทางและ 
ทิศทางของการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
10.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื ่อสุขภาพ ซึ ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้
ดำเนินการสรุปผลการประชุม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 : รายงานการประชุมฯ ) (เอกสารหมายเลข 5 : 
one page)  

โดยในการประชุมฯ ได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานฯ ซึ ่งเป็นบุคลากรจากทุกกลุ ่มงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลและความรู้ที่สำคัญที่จะนำมาเป็นข้อมูลและความรู้เพื่อใช้เป็นตัวแทน
ความรู้ของกองฯ และจะได้นำมาใช้ในการจัดระบบความรู้ของบุคลากรในกองฯ ต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุ การ
คณะทำงานได้จัดทำแบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของ กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ 
รวมถึงใช้เป็นเอกสารสำหรับการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน
และการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของ
กองฯ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 : แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้าน
วิชาการของ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ) 

 
2. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน  
การ ดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/ว ิส ัยทัศน ์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม (ด ้านข้อมูลวิชาการและอ่ื นๆ) 
   -เอกสารสร ุปผลการว ิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความร ู ้ท ี ่สำค ัญและจำเป็นต ่อภารกิจหน่วยงาน 
    • การรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู ้ฯ รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้ที่  
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นำมาใช ้ ในการว ิ เคราะห ์ เพ ื ่ อกำหนดแนวทางการข ับเคล ื ่ อนการดำเน ินงานด ้านว ิชาการ  
คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานการจัดการความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานวิชาการ , GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย/ ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม โดยมีกลุ่มงานจำนวน 6 กลุ่มงาน 
ดำเนินการเสนอข้อมูลความรู้ ดังนี้ 

 

ชื่อกลุ่มงาน 
รายการข้อมูลความรู้ที่วิเคราะห์และ

นำเสนอ 

องค์ความรู้สำหรับแลกเปลี่ยน
ภายในหน่วยงาน/ องค์ความรู้

ของหน่วยงาน 
1. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายแม่และ 
เด็ก 

1. การเรียนออนไลน์ E Learning 
หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น (Play worker) 

 

1.บทเรียนจากการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”
Lessons learnt from 
developing and 
implementing the national 
policy of “Thai children 
change the world through 
play” 

2. บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายระดับประเทศ “เด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลก” 

2. นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริม
การเล่นเพื่อส่งเริมพัฒนาการและ
ทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 
21 Innovative play 
promotion model to 
promote development and 
skill of Thai children in the 
21st century 

3. นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่น
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็ก
ปฐมวัย 

 

2. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

การจัดการความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และ
องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate 
Organization) ประจำปี 2565 

 

1. ถอดบทเรียนกระบวนการ
ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาย 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู ตำบล
ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
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ชื่อกลุ่มงาน 
รายการข้อมูลความรู้ที่วิเคราะห์และ

นำเสนอ 

องค์ความรู้สำหรับแลกเปลี่ยน
ภายในหน่วยงาน/ องค์ความรู้

ของหน่วยงาน 
2. ถอดบทเรียนกระบวนการ
ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาย 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู ตำบล
ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
Part 2 

3. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยทำงาน  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสรมิการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ ก้าวท้าใจ 

1. การพัฒนาแพลตฟอร์มก้าวท้า
ใจ Season 4 

2. การเรียนรู้หลักสูตรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบก้าว
ท้าใจ 

4. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ  

1. คลิปวิดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอาย ุ

1. หลัก 10 ประการการมี
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุก
กลุ่มวัย   

2. คู่มือการประเมินสมรรถภาพทางกายและ
ความเสีย่งการหกล้มผูสู้งอายุ Online (E-Book) 

2.การประเมินสมรรถภาพทางกาย
และความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ 

3. ทบทวนวรรณกรรมเรื่องสวนออกกำลังกาย
และฐานออกกำลังกายสำหรับ ผูส้งูอายุในชุมชน 

4. คลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัย
การนอนหลับท่ีดีทุกกลุ่มวัย 

5. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  1.คู่มือข้อแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 
พฤติกรรมเนือยนิ่ง และ การนอนหลับ 
สําหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี 

1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานคำ
รับรองปฏิบัติราชการของกอง
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

2. ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
สำหรับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรม
เนือยนิ่ง 

 

2.ถอดบทเรียนการดำเนินงานคำ
รับรองปฏิบัติราชการของกอง
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ Part 2 

6. กลุ่มอำนวยการ  การบริหารงานระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำ
หนังสือราชการ 
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ชื่อกลุ่มงาน 
รายการข้อมูลความรู้ที่วิเคราะห์และ

นำเสนอ 

องค์ความรู้สำหรับแลกเปลี่ยน
ภายในหน่วยงาน/ องค์ความรู้

ของหน่วยงาน 
2. ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ภายใต้การดำเนินงานกลุ่ม
อำนวยการ 

 

โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาแล้ว ตามหลักเกณฑ์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงานรวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของกรมจนถึงระดับกระทรวง  รวมทั ้งมีการวิเคราะห์ถึง
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และได้ เลือกข้อมูลความรู้ที่สำคัญ
จำนวน 12 เรื่อง เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบของกองฯ คือ  

ข้อมูลความรู้ที่
สำคัญจำนวน 12 
เรื่อง เพ่ือนำมาใช้
ในการจัดการ
ความรู้อย่างเป็น
ระบบของกองฯ 
ผ่านการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือการถ่ายทอด 
Best Practice 
เพ่ือการพัฒนา
องค์กรจำนวน               
10 ครั้ง  
 
 
 

เรื่องท่ี 1 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือราชการ             
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ 
เรื่องท่ี 2 เรื่อง ถอดบทเรียนการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
วัน/เดือน : ต้นเดือนธันวาคม 2564  
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565) 
เรื่องท่ี 3 เรื่อง บทเรียนจากการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” 
Lessons learnt from developing and implementing the national policy of “Thai 
children change the world through play” 
วัน/เดือน : ต้นเดือนมกราคม 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
เรื่องท่ี 4 เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู  ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
วัน/เดือน : ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 5/2564) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น 
เรื่องท่ี 5 เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ Season 4  
วัน/เดือน : ต้นเดือนมีนาคม 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
เรื่องท่ี 6 เรื่อง หลัก 10 ประการการมีสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวัย   
วัน/เดือน : ต้นเดือนเมษายน 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 7/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 
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เรื่องที่ 7  เรื่อง ถอดบทเรียนการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ Part 2 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
เรื่องท่ี 8 เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ 
วัน/เดือน : ต้นเดือนพฤษภาคม 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 8/2565) 
เรื่องท่ี 9 เรื่อง นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพ่ือส่งเริมพัฒนาการและทักษะของเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 Innovative play promotion model to promote development and skill of 
Thai children in the 21st century 
วัน/เดือน : ต้นเดือนมิถุนายน 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 9/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
เรื่องท่ี 10 เรื่อง ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาย กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู  ตำบลป่าพลู อำเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดลำพูน Part 2 
วัน/เดือน : ต้นเดือนกรกฎาคม 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 10/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนวัยรุ่น 
เรื่องท่ี 11 เรื่อง การเรียนรู้หลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านระบบก้าวท้าใจ 
วัน/เดือน : ต้นเดือนสิงหาคม 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 11/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน 
เรื่องท่ี 12 เรื่อง การประเมินสมรรถภาพทางกายและความเสี่ยงการหกล้มผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน : ต้นเดือนกันยายน 2565 
(หลังการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 12/2565) 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 

 

เอกสารแนบหมายเลข 7 

 และคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองฯ 
ในเรื่องที่ต้องการได้รับการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2564 ผลการสำรวจ
ปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 8 – 9  และได้จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(เอกสาร
แนบหมายเลข 10) 


